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ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Θεσσαλονίκη 21 Ιανουαρίου 2014

Κυρίες και κύριοι,
Η Β΄ Καρδιολογική Πανεπιστημιακή Κλινική – ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Γενικού Νοσοκομείου
σε συνεργασία με τη Καρδιολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, διοργανώνουν το συνέδριο
με θέμα: «Ιπποκράτειες Ημέρες Καρδιολογίας», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 2122 Μαρτίου 2014 στο ξενοδοχείο Makedonia Palace στη Θεσσαλονίκη.
Το συνέδριο διοργανώνεται για δεύτερη συνεχή χρονιά και αποτελεί την κορυφαία
επιστημονική εκδήλωση της κλινικής μας και στοχεύει στην επιστημονική ενημέρωση των
Καρδιολόγων σε τρέχοντα θέματα της καθημερινής κλινικής πράξης.
Σας προσκαλούμε, να συνεισφέρετε κι εσείς στην επιτυχία του συνεδρίου μέσω των
χορηγιών, όπως παρουσιάζονται στις επόμενες σελίδες.

Με εκτίμηση,
Ιωάννης Κανονίδης
Καθηγητής Καρδιολογίας ΑΠΘ
Διευθυντής Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής
ΠΓΝ Ιπποκράτειο

Παράσχος Γκελερής
Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας ΑΠΘ
Πρόεδρος ΚΕΒΕ

Γραμματεία – Οργάνωση – Πληροφορίες
INVENTICS SA
Τεχνόπολη, Κτίριο THERMI II
9o χλμ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης
Τ.Θ. 60714, 57001 Θέρμη
Τηλ: 2310 474.400 - Fax: 2310 801.454
email: info@medevents.gr
* Για τη συμμετοχή σας στο συνέδριο με χορηγία, μπορείτε να επικοινωνείτε με το
γραφείο οργάνωσης μέσω email ή τηλεφωνικά.
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ΕΙΔΟΣ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ

Δορυφορικό Συμπόσιο

Αφορά το δορυφορικό συμπόσιο της χορηγού εταιρίας. Τα
συμπόσια πραγματοποιούνται όλες τις ημέρες του συνεδρίου. Σε
συνεννόηση με τον πρόεδρο του συνεδρίου.

6.000€

Δορυφορική Διάλεξη

Αφορά τη δορυφορική διάλεξη της χορηγού εταιρίας για την ημέρα
που θα επιλεγεί. Σε συνεννόηση με τον πρόεδρο του συνεδρίου.

4.000€

Μεσημεριανό Γεύμα

Τα γεύματα θα πραγματοποιηθούν στο συνεδριακό χώρο. Θα
συμμετάσχουν όλοι οι σύνεδροι. Το όνομα του χορηγού θα
αναφέρεται στο τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου.

3.000€

Χορηγία Δείπνου

Το δείπνο καθορίζεται από το γραφείο οργάνωσης. Το λογότυπο της
χορηγού εταιρίας αναγράφεται στο χώρο όπου θα σερβίρεται το
δείπνο

5.000€

Διαλείμματα Καφέ

Καφές, αναψυκτικά και βουτήματα θα προσφέρονται στους
συνέδρους, σε ειδικό χώρο του συνεδριακού κέντρου. Το όνομα του
χορηγού θα προβληθεί στο χώρο διεξαγωγής των διαλειμμάτων
καφέ.

1.500€

Stand

Τοποθέτηση stand σε προεπιλεγμένο σημείο του εκθεσιακού χώρου
για την προώθηση των εταιρικών προϊόντων.

5.000€

Banner

Προβολή χορηγού εταιρίας με τοποθέτηση banner σε σημείο του
εκθεσιακού χώρου. Το banner τοποθετείται και μαζεύεται από τους
αντιπροσώπους της χορηγού εταιρίας, οι οποίοι έχουν την πλήρη
ευθύνη του banner.

2.000€

Διαφημιστικές
καταχωρήσεις

Διαφημιστικός χώρος διατίθεται στο Τελικό Πρόγραμμα. Το
Πρόγραμμα, πέρα από την εκτύπωση, δημιουργείται και σε
ηλεκτρονική μορφή, η οποία παρουσιάζεται στο site του
Μedevents.gr και της ΚΕΒΕ.

Διαφημιστικό Spot σε
οθόνη plasma

Ο χορηγός θα έχει τη δυνατότητα να τοποθετήσει spot σε οθόνη
plasma σε προεπιλεγμένο σημείο του εκθεσιακού χώρου.

2.000€

Διαφημιστικά Έντυπα

Δυνατότητα τοποθέτησης διαφημιστικού υλικού της χορηγού
εταιρίας.

1.000€

Συνεδριακό Υλικό

Περιλαμβάνει το υλικό που δίδεται σε όλους τους συνέδρους όπως:
συνεδριακά ντοσιέ, μπλοκ – στυλό και κορδόνια για την τοποθέτηση
της κάρτας του συνέδρου.

Υπηρεσίες Livemedia

Περιλαμβάνει τη ζωντανή μετάδοση του συνεδρίου και την
αποθήκευση των video στο διαδικτυακό κανάλι της εταιρίας.
Προβολή της εταιρίας με διαφημιστικά banner τα οποία θα
εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της μετάδοσης και σχετικά links θα
οδηγούν στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του χορηγού.

Αγορά κωδικού
livemedia:

Αγορά κωδικού livemedia για την online παρακολούθηση του
συνεδρίου μέσω internet, με μέτρηση των ωρών παρακολούθησης,
για την παραλαβή πιστοποιητικού.

Εσωτερική: 2.000€
Οπισθόφυλλο:
3.000€

Ντοσιέ: 1.500€
Μπλοκ – Στυλό:
1.500€
Κορδόνιa: 1.500€

4.000€

100€

